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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 من الفتاوى.عبد هللا، السا�ع  اأ� 
 وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. ،الحمد هلل رب العالمین 
ن ال أن اإل�ما -رحمه هللا-هذا �قول: فیما له صلة �ما نحن �صدده، وهو الكالم على حقیقة اإل�مان، �قول: ذ�ر السیوطي  

ة ُشرَعت النی والنظائر: المبحث الثالث: فیما ُشرَعت النیة ألجله. المبحث الثالث: فیماُتشتَرط له النیة، حیث قال في األشباه 
 ألجله. 

ى ذلك المقصود األهم منها تمییز العبادات من العادات، وتمییز ُرَتب العبادات �عضها من �عض، ثم قال: ومن ثمَّ ترتب عل
غیرها، عدم اشتراط النیة في عبادة ال تكون عادة، أو ال تلتبس �أمور: أحدها عدم اشتراط النیة في عبادٍة ال تكون عادة، 

 ا؟ ألن محلهال �مكن أن �كون عادة، لماذ اهلل تعالى، اإل�مان �اهلل تعالى�حیث ُتَمیَّز عنها، �اإل�مان � ،�عني من العبادات
 ؟ ماذا ا نیة، لماذا؟ ألنه یلزم علیهالقلب، ولو اشُتِرَطت له النیة لكانت �اشتراط النیة للنیة، والنیة ال ُ�شَتَرط له

 طالب: الدور.
ور ال، التسلسل، وهو تسلسٌل في الماضي، وهذا ممنوع عند عامة أهل العلم، بینما �جیزون الت سلسل في التسلسل، ما هو �الدَّ

كر كر على التوفیق للشُّ كر نعمة، تحتاج إلى شكر ،المستقبل، وال �منعون من إطالق الشُّ  ه؟ ألنذالما ،منعون هذاما � ،فالشُّ
یة ي الماضي، نمن المرغَّب فیه شرًعا أال یزال اإلنسان شاكًرا، أال یزال اإلنسان شاكًرا، فهذا �ما قالوا یلزم علیه التسلسل ف

عدم أحدها  قال: ومن ثمَّ ترتب على ذلك أمور: .وهكذا إلى ما ال نها�ة ،طیب النیة التي قبلها تحتاج إلى نیة ،تحتاج إلى نیة
ءة النیة وقراو ه قال: ؤ اشتراط النیة في عبادة ال تكون عادة، أو ال تلتبس �غیرها، اإل�مان �اهلل تعالى ومعرفته والخوف منه ورجا

ر القرآن واألذ�ار؛ ألنها متمیزة �صورتها؛ ألن مبحث ودخول حدیث األعمال �النیات من جهتین: من هذه الجهة التي أشا
ین خالص العمل هلل تعالى، ولذلك لما شرح الحافظ ابن رجب الحدیث في شرح األر�عین بیَّن هاتإلیها المؤلف، ومن جهة إ

؛ ألنها الجهتین، فذ�ر ما یتعلق بتمییز العبادات عن العادات أو العبادات �عضها عن �عض، �قول إن هذا ما یهتم �ه الفقهاء
 .فإن هذا وظیفة أر�اب القلوب -جل وعال-هلل إذا حصلت على هذا الوجه صّحت، وأما ما یتعلق �إخالص العمل 

ا، بل حّج المثال الذي ذ�رناه مراًرا وهو من حجَّ من �غداد ثالث مرات ماشًیا، �صُلح للتفر�ق بین المبحثین، حّج هلل ماشیً  
ا الحج لكن یبقى تمییز فرضه عن نفله، فذهب إلى مكة قاصدً  ،قاصًدا الحج، ال �قصد غیره، والحّج معروف أنه متمیز

رجم له وفي المرة األخیرة �ما �قول من ت ،فتحققت النیة عند الفقهاء، وأدى مناسك الحج ثالث مرات ماشًیا ورجع إلى �غداد
 من ءعبان جاتفنام �جوارها، فقالت له: �ا فالن، اسقني ماًء،  ،إنه طلبت منه أمه أن �سقیها ماًء؛ ألنه دخل البیت واألم نائمة

ألمیال اأنه لم �سمع وقد سمع، ثم طلبت منه ثانیة، فلم ینهض، طلبت منه الثالثة فراجع نفسه، وقال: آالف آالف األمیال، فك
ه، ألّم تجب طاعتها، وعصیانها من عظائم األمور؛ ألن فیه العقوق، حاسب نفساماشًیا و�ضعة أذُرع الماء داخل البیت، و 

 تهبذت ما دم كنإوقال:  امن النوع الثاني، لو سأل فقیهً  األ عالمً سأل عن صنیعي هذا، سأقال: ال بد أن أسأل، ال بد أن 
ى وأدیت الحج �شروطه وأر�انه وواجباته انته ،ونو�ت الدخول في الُنسك ،إلى مكة فأنت قاصد الحج، وأحرمت من المیقات

ي للنظر األول، وهذا الذحجك صحیح، لكن قال له هذا: أِعد حجة اإلسالم. �النسبة للنظر الثاني ال �النسبة  ،اإلشكال
 لكن عندهم ِدقة نظر في هذا الجانب، و�ال ،أر�اب القلوب، مع ما عندهم من علم -رحمه هللا-�ما قرر ابن رجب  ،یبحثه

ذه هیتواله، من  -جل وعال -انیة وما بینه و�ین ر�ه هذا هللافحجه صحیح، �معنى أنه ُمسِقط للطلب وال ُ�طالب �ه مرة ث
 .ح إ�مانه �فى، هذا مراد السیوطي في مثل هذاوصّدق �قلبه ونطق بلسانه، وعمل �أر�انه ما �صحّ  الحیثیة إذا آمن

نها و�ین قال: ومن ثّم ترتب على ذلك أمور: أحدها عدم اشتراط النیة في عبادة ال تكون عادة؛ ألنه ال حاجة إلى التفر�ق بی 
ل رأ القرآن همعرفة والخوف والرجاء والنیة وقراءة القرآن. �عني شخص �قأو ال تلتبس �غیرها �اإل�مان �اهلل تعالى وال ،العادات

سبة للنظر ؟ هذه متمیزة بنفسها، فال تحتاج إلى تمییز بنیة، فبالن-جل وعال-�حتاج إلى أن �میز بین هذه القراءة و�ذ�ر هللا 
 یح.وهو الذي یبحثه السیوطي في هذا الكتاب، �المه صح ،األول الذي هو نظر الفقهاء

 حتاج إلى نیة. تعلى �ل حال، مثل ما ذ�ر هذه األمور متمیزة بنفسها، ال  
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ق لنیة للتفر�االُغسل �كون ألغراض متعددة، منها التبرُّد من غیر نیة تعبُّد، ومنها ما فیه تعبُّد من واجٍب ومندوب، ال بد من 
هو دخل لیغتسل من جنا�ة،  -جل وعال-لعمل هلل بین هذه األنواع، ثم �عد ذلك من جهة النظر الثاني الذي هو إخالص ا

قصد �نوى هذا الغسل لرفع الحدث الذي هو الجنا�ة، المقصد األول من النیة تحقَّق، لكن قد �كون قصده في الُغسل مع أنه 
ا وم ،لعز�مةخذ �ارفع الجنا�ة قصده من هذا الُغسل في هذه اللیلة الشاتیة وفي سفر مراءاة الرفقة �قولون: ما شاء هللا علیه، أ

حمه ر -وحرصه على براءة ذمته، هذا النظر الثاني الذي ألمح إلیه الحافظ ابن رجب  ،لقوة إ�مانه و�قینه ؛عدل إلى الرخصة
 . -هللا

نَّة خالٌف ص ر أن الخالف بین أبي حنیفة و�قیة األئمة من أهل السُّ  ،وري ذ�رنا في الدرس الماضي أن شارح الطحاو�ة قرَّ
ن مي، �عني ال یترتب علیه أثر عملي، �عني خالف لفظي، وال یترتب علیه أثر، �عني لبیان هذه الحقیقة ال بد خالٌف صور 

ذ�ر ابن  تفصیل، من جهة االهتمام �األعمال وتأثیم المخاِلف فیها ال �ظهر بینهم فرٌق في الحقیقة وحینئٍذ �كون الخالف �ما
 �ختلفون وقد فعل فاحشة و�بیرة من �بائر الذنوب وال ،و�جب علیه الحد ،زاني آثمأبي العز؛ ألن الحنفیة ال �ختلفون في أن ال

بهذه  مع �قیة األئمة في أن شارب الخمر ارتكب �بیرة من الكبائر وهكذا. لكن من جهة �ون مرتكب الكبیرة ال یتأثر إ�مانه
نَّةالكبیرة، وال �خرج فیها عن مسمى اإل�مان، و�نما �خرج عن مسمى اإل�مان �ا لبقیة من ا ،لكفر االعتقادي، بینما أهل السُّ

لون في هذا ون لیة، فعلى هذا �كفإن �انت الكبیرة ُمكفِّرًة أو شرك فهي مخرجة عن اإل�مان و�ن �انت عم ،األئمة �فصِّ
 ا.الخالف حقیقی� 

ر الفقهاء، ذ� مرجئة مرجئة، لما ذ�ر �الم ال-...كالم طو�ل لكن–في الفتاوى �قول: ولهذا  -رحمه هللا-شیخ اإلسالم  
ر أحد من شبهتهم أ�ًضا قال: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعٌة هم عند األمة هم عند األمة أهل علٍم ودین، ولهذا لم ُ�كفِّ 

 األقوال السلف أحًدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع األقوال واألفعال، ال من بدع العقائد، بل جعلوا هذا من بدع
نة هو الصواب ن لیس ألحد أف ،واألفعال، ال من بدع العقائد، فإن �ثیًرا من النزاع فیها لفظي، لكن اللفظ المطاِبق للكتاب والسُّ

 �قول �خالف قول هللا ورسوله، ال سیما وقد صار ذلك ذر�عًة إلى بدع أهل الكالم من أهل اإلرجاء وغیرهم، و�لى ظهور
 الفسق.

إن إ�مانه �امل، ولو فعل ما فعل من  :ة اإلرجاء؟ أنهم أخرجوه عن مسمى اإل�مان، وقالوا�یف ظهر الفسق مع بدع 
ن من شأن المعصیة :وغلوا فیه فقالوا ،المعاصي، �الغوا في ذلك  .إن إ�مان أفسق الناس �إ�مان جبر�ل، هذا ُیهوِّ

م علماء ني الغالة، ما دام وافقهم في أصل قولهقال: ال سیما وقد صار ذلك ذر�عًة إلى بدع أهل الكالم من أهل اإلرجاء، �ع 
ه إلى فة الذي جر أبو حنی :ن على العلم والدین، اإلمام أبو حنیفة من الُعبَّاد، المعروفین المعدودین إذا ُذِكُروا، ما �قالو محسو�

، مثل نصر ما یوافق هواه ألن �عض الناس ی ؛هذا القول التخفُّف من التخفُّف من العبادات ال، اجتهاد، وهذا ما توصل إلیه
، مثل هذا ُیالم إذا رجَّح غیر الحق، ومن الناس من ینصر ما یراه الحق، من الناس من ینصر ما یراه الحق، وال یتبع هواه 

 ،الهذا �قال في أبي حنیفة ما �قال في أبي حنیفة لما أخرج األعمال عن مسمى اإل�مان أنه من أجل أن یتخفَّف من األعم
 .و حنیفة معروف �قیام اللیل، ومعروف �قراءة القرآن، ومعروف بنوافل العبادات فضًال عن فرائضهاال، �عني أب

ا �ال-المقصود هنا �قول الشیخ: فصار ذلك الخطأ الیسیر في اللفظ    فصار ،-م الشیخ من �الم شارح الطحاو�ةقُرب جد�
اهیم مال، فلهذا عُظم القول في ذم اإلرجاء، حتى قال إبر ذلك الخطأ الیسیر في اللفظ سبًبا لخطأ عظیم في العقائد واألع

هم مع و النخعي: لفتنتهم �عني المرجئة أخوف على هذه األمة من فتنة األزارقة. أخوف من فتنة األزارقة الذین هم الخوارج. 
لى عسالم بدعٌة أضر األزارقة مع الخوارج على طرفي نقیض، وقال الزهري: ما ابتدعت في اإلسالم بدعٌة ما ابتدعت في اإل

ة أهله من اإلرجاء، وقال األوزاعي: �ان �حیى بن أبي �ثیر وقتادة �قوالن: لیس شيء من األهواء أخوف عندهم على األم
ى ولكن المرجئة �كذبون عل ،وذ�ر المرجئة، فقال: هم أخبث قوم، حسبك �الرافضة خبًثا ،من اإلرجاء، وقال شر�ك القاضي

قة ابن وري: تر�ت المرجئة اإلسالم أَرق من ثوٍب سابِر. وقال قتادة: إنما حدث اإلرجاء �عد فتنة فر هللا. وقال سفیان الث
 األشعث.
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ولعل هذا التشدید على المرجئة الغالة منهم، وقد تصدر مثل هذه األقوال في حق �عض من ابتدع بدعة ولو لم تكن  
ن مالبدع تجدون األئمة �شددون على أهلها في النكیر علیهم،  عظیمة، مثل مرجئة الفقهاء في بدا�ة األمر، في وقت نشوء

الدلیل أجل أن ُتجَتث من أصولها، لكن إذا طال العهد، واستقّرت عند فئام من المسلمین صار النقاش �الدلیل، صار النقاش �
 أوصله إلى حد الكفر، ووضع النقاط على الحروف، ولذا تجدون في �الم في �الم األئمة على اإلمام أبي حنیفة منهم من

ن مو�دعته لیست �الشدیدة حتى قال: الخطأ الیسیر في اللفظ صار سبًبا لخطأ عظیم في العقائد واألعمال، نعم هم هونوا 
شأن األعمال حینما أخرجوها من مسمى اإل�مان، حینما أخرجوا األعمال من مسمى اإل�مان، الناس ال شك أنهم یهتمون 

ظن ل الذي ال تصح أي عبادة بدونه. فإذا أخرجوا األعمال من مسماه �ثیٌر من الناس ما �میز، فی�اإل�مان الذي هو األص
قول: � .أن أنه ال أثر لهذه األعمال فیه مع أن من ُنِسب إلیه المذهب ومن ُعِرف عنه المذهب یهتم �األعمال أشد من غیره

 .ولكن المرجئة �كذبون على هللا ،حسبك �الرافضة خبًثا
وا؟ من من أین ُأت ؟ومن أین ُأتي الخوارج في التهو�ن من شأن األعمال وفي التشدید من شأن األعمال ؟ین ُأتي المرجئةمن أ 

نظروا إلى نصوص لمرجئة نظروا إلى أحادیث الوعد، قصور النظر في النصوص، من قصور النظر في النصوص، فا
 الذُُّنوبَ  َ�ْغِفرُ  للااََّ  ِإنَّ  للااَِّ  َرْحَمةِ  ِمنْ  واَتْقَنطُ  ال َأْنُفِسِهمْ  َعَلى َأْسَرُفوا ِذینَ الَّ  ِعَباِديَ  َ�ا {ُقلْ الوعد، وغفلوا عن نصوص الوعید، 

لى مع ما جاء �عدها من اآل�ات في التشدید ع ،هل �مكن أن تؤخذ هذه اآل�ة على إطالقها ]٥٣َجِمیًعا}[سورة الزمر: 
لكن أهل األهواء من عادتهم االقتصار من النصوص على ما  ،ا مباشرة�عني جاءت آ�ات �عده ؟المعاصي على ترك العمل

، لكن ما الذي ]٤ِلْلُمَصلِّیَن}[سورة الماعون:  {َفَوْ�لٌ یر�دون فقط، على ما یؤ�د أهواءهم، فتجده �قتصر على هذا، �من قال: 
لى إبلهم من الطوائف �الخوارج نظروا �عدها؟ اقرأ ما �عد اآل�ة في سورة الزمر تجد التشدید في مسألة المعاصي، ما �قا

نصوص الوعید، وغفلوا عن نصوص الوعد، والعالج في النظر إلى األمر�ن والتوفیق بین هذه النصوص والتألیف بینها، 
وحمل �عضها على حال، وحمل البعض اآلخر على حال؛ ولذا جاءت النصوص الشرعیة عالج لألدواء، ألدواء الشبهات 

نصوص سرى في مجتمع من المجتمعات �التساهل والتفر�ط، تعالجهم ب والمجتمعات. ولذا حینما تعالج داءً  والشهوات، لألفراد
فیه  ،الوعید، قد ال �كون من المصلحة أن تتعرض لنصوص الوعد؛ ألنك �صدد هدایتهم، و�ذا �نت في مجتمع على النقیض

الطرفین ولو من خالل النصوص ال شك أنه یؤدي إلى  النظر إلى أحد .وفیه تطرف وفیه، تعالجهم بنصوص الوعد ،تشدید
بل ال بد من التوفیق بین النصوص على  ،إلغاء الطرف الثاني من النصوص والعكس، وال �جوز إلغاء نّص شرعي محَكم

 طر�قة أهل العلم.
رأي  ني: أال تستحیي منُسئل میمون بن مهران عن �الم المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. وقال سعید بن جبیر لذّر الهمذا 

 .أنت أكبر منه؟ وقال أیوب السختیاني: أنا أكبر من دین المرجئة
 طالب:...

هل أ إن أول من تكلم في اإلرجاء رجٌل من  ،ُمحَدث وقول یترفع عنه العالم وطالب العلم، أنا أكبر من دین المرجئة، نعم
و لحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ و�ان هالمدینة من بني هاشم �قال له: الحسن. وقال زادان: أتینا ا

 تاب. الذي أخرج �تاب المرجئة، فقال لي: �ا أ�ا عمر، لوددُت أني �نُت ِمتُّ قبل أن ُأخِرج هذا الكتاب أو أضع هذا الك
رجاء رجٌل من تكلم في اإل لنقارن بینه و�ین هذا الكالم. إن أول ؛نستحضر ما قلناه في الدرس الثاني، ولعلنا نعید شیًئا منه

هذا  من أهل المدینة من بني هاشم �قال له الحسن، وقال زادان: أتینا الحسن بن محمد، فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟
ُأخِرج  كالم في الفتاوى لشیخ اإلسالم، و�ان هو الذي أخرج �تاب المرجئة، فقال لي: �ا أ�ا عمر، لوددُت أني ِمتُّ قبل أن

 ،سماءكتاب أو أضع هذا الكتاب، فإن الخطأ في اسم اإل�مان لیس �الخطأ في اسٍم ُمحَدث وال �الخطأ في غیره من األهذا ال
 إذ �انت أحكام الدنیا واآلخرة متعلقة �اسم اإل�مان واإلسالم والكفر والنفاق.

وفي ترجمته من �تب الرجال  هذا الكالم یثبت أن أول من ابتدع البدعة هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. 
اذا بن حجر في تهذیب التهذیب ما�قولون: هو أول من قال �اإلرجاء. هو أول من قال �اإلرجاء، ونقلنا �الًما عن الحافظ 

 قال فیه؟
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 طالب: ........
مدني وأبوه هذا هو معنا، �قول: جاء في ترجمة الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد ال ،نعود إلیه 

لم فیه وهو أول من تكلم في اإلرجاء، قال ابن حجر في تهذیب التهذیب: قلت: المراد �اإلرجاء الذي تك ،ُ�عرف �ابن الحنفیة
نَّة . ..المتعلق �اإل�مان. وذلك أني وقفُت على �تاب الحسن بن محمد الحسن بن محمد غیر اإلرجاء الذي �عیبه أهل السُّ

 ؛ ألنه مؤثر في المسألة.ذ�ر الموضع من الفتاوى ن
نَّة  ، لق �اإل�مانالمتع �قول ابن حجر: قلُت: المراد �اإلرجاء الذي تكلم فیه الحسن بن محمد غیر اإلرجاء الذي �عیبه أهل السُّ

وذلك أني وقفُت على �تاب الحسن بن محمد المذ�ور أخرجه ابن أبي عمر العدني في �تاب اإل�مان له، في آخره قال: 
ما �عد، راهیم بن عیینة عن عبد الواحد بن أ�من قال: �ان الحسن بن محمد �أمرني أن اقرأ هذا الكتاب على الناس: أحدثنا إب

 :ل في آخره"فإنا نوصیكم بتقوى هللا، فذ�ر �الًما �ثیًرا في الموعظة والوصیة لكتاب هللا واتباع ما فیه، وذ�ر اعتقاده ثم قا
من  ولم تشك في أمرهما، ونرجئ ،ألنهما لم �قتتل علیهما األمة ؛، ونجاهد فیهما-رضي هللا عنهما-ونوالي أ�ا �كر وعمر 

لقطع �عدهما ممن دخل في الفتنة، فنِكل أمرهم إلى هللا إلى آخر الكالم. فمعنى الذي تكلم فیه الحسن أنه �ان یرى عدم ا
حجر:  و�ان یرى أنه یرجئ األمر فیهما، هذا �الم ابن ،لفتنة �كونه مخطًأ أو مصیًباعلى إحدى الطائفتین المقتتلتین في ا

 �هللا أعلم. ،وأما اإلرجاء والذي یتعلق �اإل�مان فلم ُ�َعرِّج علیه، فال یلحقه بذلك عابٌ 
لكتاب إلیه؟ فرق بین �الم ابن حجر و�ین �الم شیخ اإلسالم. هل �الم ابن حجر ُیتوقَّف فیه على صحة نسبة هذا ا 

علماء والكتاب تفّرد بتخر�جه العدني ابن أبي عمر، و�ذا تفرد بتخر�جه هل �كون مظنة للصحیح أو مظنة لما لم �صح؟ ألن ال
ال یوجد �جعلون من القرائن على الخبر �الضعف أو الوضع أال یوجد في الدواو�ن المعتبرة عند أهل العلم. تمس إلیه الحاجة و 

 رة، أنت وقفت على حدیث یرو�ه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول هللافي الدواو�ن المعتب
عدد سند �الشمس، بل یثبت �عض أهل العلم ما یروى بهذا السند أنه مقطوع �صحته، ولو لم تت .�ذا. -صلى هللا علیه وسلم-

بن عبد ر�ه ال في األغاني ألبي الفرج األصفهاني أو العقد الفر�د یزال یتداوله إمام عن إمام، لكن ما وجدته إالال طرقه؛ ألنه 
أو توجس ر�بة من �ونه یتفرد �ه هذا األدیب وهو بهذا  ،أو في �تاب من �تب التوار�خ أو ما أشبه ذلك. تجزم �صحته

 السند؟ 
 طالب:...

�عضهم  بل حكم ،ي تحتاج إلیها األمة هذا دلیلالعلماء �قولون: إن تفرُّد هذه الكتب وخلو دواو�ن اإلسالم من األحادیث الت
ه �عض اإلسناد ُمر�َّب، �كون سرق ،؟ نجزم �أن اإلسناد ُمر�َّباعلى أنه موضوع، إذ �یف یروى بهذا اإلسناد و�كون موضوعً 

ن �الم نحن بیسمى �سرقة األحادیث، وهناك أ�ًضا سرقة الكتب وتكلم علیها العلماء �الذهبي وغیره، اآلن الرواة، وهذا ما �ُ 
ِدم ابن حجر و�ین �الم شیخ اإلسالم، شیخ اإلسالم في �المه الجزم �أنه أول من تكلم في اإلرجاء وابتدع هذه البدعة ون

، و�جوز ضم المیم و�سرها، لوددُت أني �نت ِمتُّ قبل أن أخرج هذا الكتاب أو  ضع أعلى ذلك؛ ألنه قال: وددُت أني ُمتُّ
غیر أم ي اسم اإل�مان لیس �الخطأ في اسم محدث. اآلن �الم شیخ اإلسالم مسند إلى الحسن هذا الكتاب، فإن الخطأ ف

 من أهل االطالع الواسع من أهل االطالع الواسع ال -رحمه هللا تعالى-مسند؟ غیر مسند، غیر مسند، لكن شیخ اإلسالم 
م على قلبه شيء منسوب أو مذ�ور عن شخص قد یهج ،نّدعي له العصمة؛ ألن اإلنسان مهما بلغ من العلم قد یهجم علیه

نقرأ  ذا، أحیاًناده في مناسبات، واستقر في ذهنه، �حیث ال �قبل النقاش، لكنه إذا ُنبِّه تنبه. �مشي على هاه من الِقدم وردَّ تلقّ 
ثل ما الكالم، و مناقشة هذفي الكتب وال ُننبِّه على خطئه وال نعّلق علیه؛ ألنه لم یرد علینا ما یثیر نقاش هذا الكالم أ اكالمً 

نَّة -رحمه هللا-ما قلنا في ترك الشیخ ابن �از  بینما  ،یرون أن األعمال شرط �مال التعلیق على قول ابن حجر أن أهل السُّ
ن األعمال شرط �مال هو قول المرجئة، طیب ما عّلقت إ :أن من قال -رحمه هللا-في مناسبات أخرى ذ�ر الشیخ ابن �از 

نتبه له یما  ،من الكالم ُ�َمر دعي التعلیق على مثل هذا، فكثیرن سنة، ما جاء ما یثیر أو �ستو التعلیق له أر�ع �ا شیخ؟ هذا
جر لو ثیر حوله إشكال. �عني شیخ اإلسالم لو اطلع على ما في مسند ابن أبي عمر �مكن �عید النظر، أو أن ابن حإال إذا أُ 

 النظر.اطلع على �الم شیخ اإلسالم �مكن أن �عید 
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ص في العقائد،  ومن  أیهما أولى �القبول �الم شیخ اإلسالم أو �الم ابن حجر؟ �الم شیخ اإلسالم في المسألة �الم متخصِّ
م من هذه الحیثیة، والحافظ ابن حجر أ�ًضا   ،ه اطالعلله �اع في معرفة المذاهب واألهواء ومعرفة أهلها، ونشأتها، فهو ُمقدَّ

ح، و�ذا جرَّدنا النظر وقلوله أ�ًضا اختصاص �ما ه هل  :ناو �صدده من إثبات ما أثبته من خالل �تب الحدیث، فكٌل له مرجِّ
ننسب إلى الرجل أو ال ننسب إلیه؟ �عني حصلت له براءة ونحن نبحث عن إ�ش؟ هل نحن نبحث عن إدانته أو براءته؟ نعم 

ر؛ قال، لكن یبقى النظر في صحة ما أخرجه ابن أبي عم ما دام ثبت أنه ما قال ما ،ما نبحث عن إدانته ،نبحث عن براءته
ألن الحافظ ابن حجر اقتصر على �عض السند، على �عض السند، وما اقتصر علیه صحیح، لكن ماذا عن �قیة السند إلى 

 ...ابن أبي عمر؟ هذا ُیراَجع في الزوائد، وزوائد ابن أبي عمر في
 طالب: ............

؟ �إسناده، وزوائد ابن أبي عمر أال توجد في المطالب -رحمه هللا-ن نراجع ما أثبته ابن حجر نر�د أ نحنلحظة لحظة،  
 طالب: .........

 .نعم؟ المطالب العالیة
 طالب: .........

 .م ثبوتهتوجد. في المطالب العالیة. فُیراَجع الكتاب هذا في المطالب، ثم �عد ذلك ُینَظر ثبوته وعد بلى 
 طالب:...

 ؟ماذا
 لب:...طا

 :ناالنافي؟ ال سیما وأن اإلثبات مما ُ�عاب �ه، �عني لو �ان منقبة قلأم من معه األصل؟ من الذي معه األصل؟ المثِبت 
م على النافي و أولى، ومن له صلة أ�ًضا من ذوي القر�ى، فكل ما أمكن الذب عنه فه ،تحسیًنا للظن �المسلمین ؛المثِبت مقدَّ

 .ئفال سیما وأنه یتشبث �ه طوا
 على �ل حال سواًء ثبت القول عنه أو لم یثبت العبرة �القول، �غض النظر عن القائل. 

 طالب:...
 ال �منع أن �خفى على شیخ اإلسالم. ،هو خفي على شیخ اإلسالم :هو إذا ثبت إسناده نقول

 طالب:...
 هو مسألة اإلرجاء.

 طالب:...
، وهذه دقیقة �حتاج إلیها طالب العلم لتحر�ر المسائل العلمیة، ُنِقل عن هو اإلشكال االغترار �اللفظ، االغترار �اللفظ ،ال

محمد بن الحسن أنه یرى مسح القدم، وأن الكعب هو الذي على ظهر القدم عند معِقد الشِراك، هذا ثابت عن محمد بن 
بن الحسن ُسئل عن قطع الحسن، لكن هل قوله مثل قول الرافضة في مسح القدم إلى هذا المحل في الوضوء؟ �الم محمد 

الخف إلى الكعب �النسبة لمن لم �جد النعلین، قال: إلى معقد الِشراك إلى الكعب الذي على ظهر القدم، فسمع من سمع 
 اعلیهم ومعدودً  اونقل عن محمد بن الحسن أنه یرى أن الكعب الذي على ظهر القدم فصار قوله ِجیر للرافضة فصار محسو�ً 

ومعلوم عند أهل العلم أن السؤال �الُمَعاد في الجواب. أن  ،إلى أصل السؤال الذي ال ینقل مع الجواب منهم، لكن لما نظرنا
السؤال �الُمَعاد في الجواب. فعرفنا أن محمد بن الحسن یرى أن الكعب الذي یتحدث عنه إنما هو في قطع الخف ال في 

، وخالفه مع الجمهور في أنه خمسة، هو یتحدث عن الماء، غسل الرجل إلى الكعبین، ومثله تقدیره الصاع بثمانیة أرطال
الماء، وال شك أن الماء أثقل من غیره، �الُبّر مثًال، فإذا ِ�لنا الصاع والذي فیه من الُبّر ال شك أن وزن الماء أثقل مما 

أكثر من  االتمر یترك فراغً  ..المكیلو�ل ما �ُبر  ،ابینما الُبّر یترك فراغً  ،ایوضع فیه من غیر الماء؛ ألن الماء ال یترك فراغً 
بینما  ،والتمر له نسبة من الفراغ ،مثًال في الصاع �مكن الفراغ النصف، بینما الُبّر له نسبة من الفراغ االُبّر، ولو وضعت تفاحً 

�ختلف �ثیًرا مع  فال ،وعلى هذا حمل قوله ،فراغ، فإذا َوَزنَت الصاع من الماء تجده أثقل من الصاع من الُبرّ  هالماء ما فی
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بل مسح الرجل إلى  ،لكن الكالم فیما ینسب إلیه في غسل الرجل ،قول الجمهور، و�ن �انت المسألة أمرها سهل من هذه
لئال تؤخذ األقوال على ظاهرها من غیر  ؛فال بد من االنتباه لمثل هذه األمور ،الكعب الذي هو معقد الِشراك على ظهر القدم

 فیها، فُیضلل اإلنسان �سبب فهم خاطئ.نظٍر في بواطنها وخوا
 طالب:...

 ..لو ثبت مثل هذا. ،وددُت أني متُّ  ،لكن ندمه على هذا ،نعم هذا یؤ�د
 طالب:...

، توفي ف قبله أحدال، �ونه یندم یدینه، �ونه یندم على تأسیس هذه البدعة ال شك أنه یدینه أنه أول من قال بها، هو ما �عر 
 .سنة تسعة وتسعین

 ...طالب:
 نعم.

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 مة اإلرجاء العقد�ة المعروفة.ههذا �الم ابن حجر هذا الذي یدور علیه �الم ابن حجر و�نفي عنه ت

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 ...�هللا لیتنا حضرنا من المطالب العالیة

 طالب:...
 وتأخیر العمل عن ،م شیخ اإلسالم یدل على أنه إرجاء االعتقادفكال ،نعم. الخالف في معنى اإلرجاء الذي ُنِسب إلیه

 ن.تأخیر الحكم على من �عد أبي �كر وعمر، شتان بین المسألتی :اإل�مان، و�الم ابن حجر ینصب على أن المراد �اإلرجاء
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

معه الحق مع غیره؛ ألن األمة اختلفت فیهم، ال، ما هو �شك في إ�مانهم، المسألة في الحكم على المِحق من غیره من 
ما اختلف علیهم أحد، هذا مفهوم الخطاب، لفظ ففلوجود هذا االختالف یتوقف، و�رجئ و�ؤخر الحكم، أما أبو �كر وعمر 

 الخطاب الذي أورده ابن حجر.
 .واآلن هذا الدرس الخامس، وما زلنا في الترجمة ،�ا إخوان مسائل اإل�مان ما تنتهي 
 لب: .......طا 

، وأن ونبهنا علیها في وقتها ،من ترجم له ُ�طِبق على أنه أول من قال �اإلرجاء، �ل من ترجم له، وهذه من فوائد ابن حجر
ا في �عني مثل ما قال أهل العلم الحدیث إذا لم ُتجَمع طرقه لم یتبین خطؤه، وقلن ،سعة االطالع ال شك أنها تثري وتكشف

 .م التصور إنما �كون مع سعة العلمن العلم تماإ :مناسبات
قها وذّرها في الهواء، إن مثل واسع االطالع مع ضده �من أحضر خارطة، ولتكن خارطة جغرافیة العالم مثًال، ثم مزَّ  :وقلنا 

�قدر ما تجمع من هذه القطع تتكشف لك األمور على حقائقها، لكن إذا فقدت �قدر ما تفقد ال شك أنها تخفى علیك األمور 
�قدر ما فقدت، هكذا التصّور إنما یتم بتمام وسعة االطالع. �قدر سعة االطالع �كون نورك و�صیرتك. ولذلك إحاطة شیخ 
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وجعلته ینهل من علم الكتاب  ا،�ما في �الم رشید رضا الذي ذ�رناه سا�ًقا جعلت التصور عنده واضحً  -رحمه هللا-اإلسالم 
نة �طر�قة ال ُتوازى، وتتوارد عل أنه ال یرفع القلم عن الورقة،  -رحمه هللا-یه المعلومات، �حیث تسابق القلم، وُعِرف والسُّ

�كتب الفتوى في مائتي صفحة وصاحبها مستوفذ یر�دها، والواحد منا إذا أراد أن �حرر مسألة ال بد أن �أتي  ا�جلس مستوفذً 
 ،و�سأل أهل االطالع وأهل الخبرة ،و�ستعین �الحواسب ،�عد واحد سألة مبحوثة فیها و�راجعها واحد�الكتب، التي �ظن هذه الم

  ثم یتمخض عن صفحة. فرق. 
، هنا ما یتعلق في الحسن بن محمد، في حدیث أبي إسحاق قال: حدثنا أبو جعفر -رحمه هللا-في �الم للحافظ ابن رجب 

ل جابر: صاٌع، فقال رجل: ما �كفیني، فقاأنه �ان عند جابر بن عبد هللا هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: �كفیك 
 �كفي من هو أوفى منك شعًرا، وخیٌر منك، ثم أّمنا في ثوب واحد.

یني ما �كف :إن هذا الرجل الذي قال لجابر :الخبر ال عالقة له �ما نحن �صدده، لكن فقال رجٌل، �قول ابن رجب: وقد قیل 
وقیل: إنه �ان �میل إلى �عض مذاهب اإل�اضیة، في �ثرة  إلرجاء.وهو أول من تكلم �ا ،هو الحسن بن محمد بن الحنفیة

صلى -استعمال الماء في الطهارة، والذي في صحیح مسلم من حدیث جعفر بن محمد عن أبیه، عن جابر قال: �ان النبي 
 إذا اغتسل من الجنا�ة، إلى آخره. -هللا علیه وسلم

عض إنه �ان �میل إلى � :وقیل ،وهو أول من تكلم �اإلرجاء ،الحنفیة ما �كفیني هو الحسن بن محمد بن :الذي قال لجابر 
 مذاهب اإل�اضیة.

 اآلن �النسبة لإلرجاء ما یراه أو اإلرجاء یوافق مذهب اإل�اضیة أو یناقضه؟ 
 طالب: .........

 .یناقضه 
لذین اي ال یوافقهم في اعتقادهم، إنه �ان �میل إلى �عض مذاهب اإل�اضیة في �ثرة استعمال الماء في الطهارة. �عن :وقیل 

 هم فرع من الخوارج.
أتاني  ثم قال: قال البخاري: حدثنا أبو نعیم قال: حدثنا معمر بن �حیى بن سام، قال: حدثني أبو جعفر قال: قال لي جابر: 

 - علیه وسلمصلى هللا-ابن عمك �عّرض �الحسن بن محمد بن الحنفیة، قال: �یف الغسل من الجنا�ة؟ فقلت: �ان النبي 
ي ضها على رأسه، ثم �فیض على سائر جسده، فقال لي الحسن: إني رجٌل �ثیر الشعر، فقلت: �ان النبیأكف فیف ة�أخذ ثالث

 أكثر منك شعًرا. -صلى هللا علیه وسلم-
الذي  هذا الرجلهذا ُمخّرج في البخاري، برقم مائتین وستة وخمسین، وهناك قال الحافظ ابن رجب قبله بورقات: وقد قیل إن  

 .�صیغة التمر�ض ال داعي له. بل ُ�جَزم �ه وصاغهما �كفیني هو الحسن بن محمد،  :قال لجابر
 طالب: ........

 نعم.
 طالب:...

 لكن الكالم على البخاري اآلن. ،هو موجود في مسلم أ�ًضا
 اء هللا �عد الحج.درس؟ وهذا آخر الدروس، وتستأنف إن ش هتعرفون �ا إخوان أن السبت القادم ما فی 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 شر.یة عما نرجع إال في ثمانجتمع الناس في األسبوع الثاني. حتى � :ترونه، أول أسبوع أنا أقول ما�هللا 

 طالب:...
 شر، الدراسة متى تبدأ؟ ما نرجع إال في ثمانیة ع

 طالب:...



 
 

 
 
 

٩  
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 ؟ماذا
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 .یة عشرمانثا ننتهي إال یوم ال ال األسبوع الثاني، م
ا �الم العلماء أكبر من أن ینسبوا هذا القول إلى الحسن بن محمد �مجرد وجود �لمة ونرجئ. اآلن عرفن :�قول: لو قال قائل 

و�الم ابن حجر. وال شك أن اإلنصاف مطلوب، والعلماء أ�ًضا لهم نصیبهم من التقدیر،  ،شیخ اإلسالم، و�الم ابن رجب
مجرد �شك أنهم لن ینسبوا إلى شخص مثل هذه التهم ال سیما في عقیدة أنه  ها أقدامهم الراسخة في العلم، وما فیولهم أ�ًض 

 .هذا الكالم، لكن مع ذلك ال بد من دراسة القولین، دراسة �افیة
أول من بدعة وأصلها و إشكال أن اإلنسان یبحث عن منشأ ال هقد �قول قائل: إن الذي یهمنا القول، ال من قال �ه، لكن ما فی 

 .قال بها، والظروف التي قیلت فیها
لعبارة اوأرادوا بذلك أن األعمال شرٌط في �ماله. هل  ،�قول: فالسلف قالوا: هو اعتقاد القلب ونطق �اللسان وعمل األر�ان 

 األخیرة مستقیمة؟
تح الباري نوقش لماذا ما علقت على ف - علیهرحمة هللا -إن الشیخ :نحن �م رددنا هذا الكالم فیما یتعلق بهذه العبارة، قلنا 

بینما في مناسبة من المناسبات وهي مقابلة مع مجلة المشكاة �ما ذ�رنا في درس سابق، أنه قال: من  ،في هذا الموضع
 إن األعمال شرط �مال في اإل�مان هذا قول المرجئة، طیب لماذا ما علقت؟ :�قول

 .عني ما ُوجد ما یثیره، و�جعل اإلنسان ینتبه لهن سنة، �و قال: �هللا �الم له أر�ع 
 نر�د توجیه �الم شیخ اإلسالم؟�قول:  
نع. �قول: وقد تقدم أن جنس األعمال من لوازم إ�مان القلب، وأن إ�مان القلب التام بدون شيء من األعمال الظاهرة ممت 

ن لصحته، و� ایة اإل�مان، ومنهم من �جعلها شرطً في ماه داخًال  اوذ�رنا في درس سابق أن من أهل العلم من �جعلها ر�نً 
 .كانت خارجة عن ماهیته

 .هذا ذ�رناه في درس سابق 
 .�هللا أعلم

 وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 
 طالب:...

 .نعمذ�رناه 
 طالب:...

 ال؟أم ثابتة عنه  هي البدعة ال، البدعة ثابتة، لكن هل
 طالب:...

 ر نّبه على أن المراد �اإلرجاء المنسوب إلیه هو هذا.ال، ابن حجر ابن حج
 طالب:...
 طالب:...

 
 


